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Styrelsemöte SMC Örebro län den 12/4 -16 
Nr 9 verksamhetsåret 2015/2016. 
 
Tid: kl 18.00  

Plats: SMC Örebros lokaler vid Mellringestaden. 

 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Joacim Sandqvist, Pia Westlund, Ann-Helene Alsätra, Claes 

Carlsson, Erik Mårtensson.  

§ 3 Anmält förhinder: Mikael Hamberg och Ronny Overgaard. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Claes . 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 25/4 -16. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: protokoll från den 15/3 gicks igenom på mötet och lades till 
handlingarna.  

 
§ 8 Skrivelser: 

       Inkomna:  

 a)  Förslag från medlem 

 b) Tillstånd Annicas minnesfond 

 c) Stig Nyström info om ”ny målgrupp” i Annicas minnesfond, se mail 

 d) Johan Ström trafiksäkerhetsutbildning med SMC: mail till ordf. och MCT om att 
fler tillverkare är med o sponsrar när man köper en ny mc, köparna får en 
SMC grundkurs vid köp.  

 e) Dekaler pressmeddelande från Petra; Think bike del 2 i Se Oss kampanjen. 

 f) Pressmeddelande grus orsakar 600 mc olyckor årligen; info via mail. 

 g) Teckenspråk för instruktörer i Örebro distriktet; planering inför vintern -16/17. 

 h) Brev angående sälja kryddor.   

   

   Utgående: inget 
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§9            Rapporter  

a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: 

Poker Run: gruppen har nästa möte den 9/5. Lite hjälp behövs vid start och målgång 

från styrelsen och andra. Erik och Joacim tar starten, Ove och någon av Claes eller 

Ann-Helene kommer till mål. 

Hjälmaren Runts första arbetsmöte är den 19/4. Biljettblock finns till Hjälmaren runt, 

ligger i SMC förrådet. 

SMC kortegen annonseras som vanligt o tillståndet är klart. Belysa för NA att de gått 

ut med fel info om att Kumla Riders ensamma var arrangör, inte att SMC varit med. 

Joacim kollar upp. 

b) Ordförandemötet 17/3 Arlanda stad; Ordförande rapporterade om 

ordförandemötet. Riksstyrelsen och valberedningen var med, rapporter från distrikten, 

protokollet finns på hemsidan att läsa. 

Styrelsen godkände rapporterna. 

 

§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 

Uppdateras löpande. Förslag emottages tacksamt.  

 

§11          Beslutslogg gicks igenom. 

  

 

§12          Beslutspunkter 

a) Profilkläder: Diskussionen återkommer igen. Hitta en kollektion med NEH och 

besluta färg och logga som på samma ställe oavsett vilket plagg. Claes 

representerar oss mot NEH. Tas fram till nästa styrelsemöte.   

b) Åtgärder brevet från medlem: Visitkort: att dela ut vid olika event ordnar Joacim 

snarast. Örebro Raceday: SMC lokalt bör inte vara närvarande då vi inte platsar 

där. Firande av gamla och nya stjärnor inom motorsporten och vi är i första hand 

en organisation som är en trafiksäkerhet. SMC Sport kunde vara närvarande? 

Moto GP: O´Learys event som Västerås gjort, genomför det själv, lägg ut själv på 

Facebook och dra dit folk. Gemensamma resor till knixkurser i vårt närområde: 

lägg ut själv på olika grupper på Facebook att hänga med på körning. 

Motorcykelmekning för alla eller tjejer: Lägga ut på hemsidan/Facebook om det 

skulle finnas intresse om mekkurs. Karlskoga motorsportsvecka den 15-19/6: nya 

aktörer from förra året, Fredrik får ta reda på mer info och återkomma till styrelsen. 

Trafikskolorna info på riskettan o ge info om SMC, Claes tar kontakt med 

trafikskolorna snarast. 

c) Inköp dator/platta: hänskjutes till nästa möte 

Styrelsen beslutar att a)Claes tar fram kollektion b) Pia mailar ut svar till 

Fredrik 

 

 

§13         Kommande aktiviteter 

a) Avrostningen den 14/5. Planeringen är på gång, ingen info från gruppledarna 

ännu. Info kommer så småningom till instruktörerna. 

b) Knix den 15/5: körs på samma sätt som ifjol, anmälan kan göras nu. 

c) Valborg den 30/4: spontanaktivitet 
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§14         Fortbildningar SMC School 

Rapport om läget: Claes rapporterar att en instruktörsavrostning där en incident hände 

med skada. Rapporterat till Riks. 

 

§15         Stoppdatum MC-Folket: 

Nästa manusstopp 2/5 utgivning vecka 21. 

§16         Ekonomi 

a) Redogjordes att det inte är några förändringar sen förra mötet. Rapport via mail 

innan mötet.  

 

§17         Övriga frågor:  

a) Revelbadet: Telefonsamtal från Reveln som undrade om det fanns några träffar i 

närheten och informerade om rabatt. 

 

      

§18 Nästkommande möte den 3/5 -16 kl 18.00 i Mellringestaden. Den 2/6 blir kommande 

möte. 

 

§19         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

                                                          

                                     

       

 

  ______________________                                                   ________________________ 

 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 

 Ordförande                                                                                Sekreterare 

                                                                                

 

 

     ____________________ 

     Claes Carlsson 

     Justerare 


